
Ny feelgoodsuccé av Camilla Davidsson – om nystarter mitt i livet!
Camilla Davidsson är en av landets mest älskade feelgoodförfattare. Hennes kvartett om
pilgrimsvandrande Emma (som inleddes med Under vintergatans alla stjärnor) har skapat en stor
läsekrets, och förra årets gav Printz Publishing ut Liten tvåa med potential – den första delen i sviten
Familjen Bergendahl. Boken har sedan dess sålt i över 60 000 exemplar och har även översatts till danska.
Nu är den efterlängtade andra delen här: I fikonträdets skugga. Här får vi följa Susanne, vars liv tar en
helt ny vändning när hennes man lämnar henne. Plötsligt står hon ensam i världen, tills hon bestämmer sig
för vart hon faktiskt ska ta vägen: den gamla mjölkbutiken på Gotland som hennes mamma lämnade efter
sig. Boken, som för bara några veckor sedan släpptes i ljudformat och redan har sålt i 10 000 ex, landar i
butikerna i veckan. 

"Varm och mysig läsning om hur livet kan vända när man står upp för sig själv och vågar ta chansen när den kommer." – Yrla
Dentén, BTJ

OM BOKEN:
Susanne har tagit hand om sin familj i alla år, men nu är de vuxna döttrarna Sofia och Lovisa utflugna och maken Lars har plötsligt
och chockartat lämnat henne för en yngre kvinna. Nu måste Susanne skapa sig ett nytt liv. Först och främst hitta en lägenhet, men
också ett nytt jobb och någonstans att göra av bohaget från familjevillan.       

I en avkrok på Gotland ligger den gamla mjölkbutiken, ett arv som Susanne tänkt sälja, men som tillfälligt får husera alla möbler
och prylar. I lugn och ro ska hon sortera allt och hämta kraft efter skilsmässan. När en turist en dag stannar till på gården och frågar
vad sakerna kostar, finner Susanne att hon halvt ofrivilligt säljer en gåva hon fått från Lars. Och när en stilig, men vresig granne
dyker upp strax efteråt och vill köpa en bok, sätts en kedja av händelser igång som slungar ut Susanne i livet igen. Men vågar hon
säga ja till allt det nya?   



I fikonträdets skugga är en fristående fortsättning på läsarsuccén Liten tvåa med potential. Det är en varm och kärleksfull
skildring om att resa sig när man har fallit och om modet att stå upp för sig själv och det man tror på.

ETIKETT:
Vår etikett på I fikonträdets skugga är A nice cup of tea: När man vill bli berörd men inte har någon lust att gråta floder? Vill ha
någonting lite mer hemtrevligt, äkta och för all del, en liten kärlekshistoria också? Varsågod!
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